Kapitola 2

Tato kniha hovoří o mozku
spotřebitele
Neuromarketing je velmi moderní disciplína – tento výraz se objevil teprve v roce 2002.
Ve skutečnosti jde o hraniční oblast mezi neurovědou a marketingem. Nutí marketingové odborníky přehodnocovat názory na uvažování spotřebitele a přemýšlet o dopadech
těchto poznatků na jejich marketingové aktivity. To je téma, kterým se budeme v této
knize zabývat, a nyní si v krátkosti celou problematiku představíme.

Proč jsem napsal tuto knihu
Jde o mou druhou knihu. První se jmenovala The Advertised Mind (Jak zákazník vnímá reklamu, Computer Press 2005) a pojednávala o tom, jak pracuje lidská mysl a co z toho plyne pro
reklamu. Jak zákazník vnímá reklamu jsem psal v průběhu téměř deseti let. Podnítil mě zájem
o rozdíl mezi měřením vybavení si (recall) a povědomí (recognition) v oblasti reklamy – bouřlivá diskuse na toto téma mezi výzkumnými společnostmi probíhá až do dnešních dní. Oba
tyto parametry představují způsob, jak měřit vzpomínky na reklamu, a proto mi přišlo rozumné pochopit, co vlastně vzpomínky jsou, když chceme zjistit, co tyto faktory měří. Přivedlo mě
to ke studiu tématu, jímž se zabývají kognitivní psychologové – učení a paměť – a k rozhovorům s velkými osobnostmi tohoto vědního oboru o důsledcích pro reklamu.
Moje firma měla v té době systém, který sledoval všechny nové reklamy v jihoafrické televizi. Náhodně vybrané respondenty jsme požádali, aby ohodnotili všechny reklamy podle toho,
jak se jim líbí. Brzy jsme zjistili, že čím více se lidem určitá reklama líbí, tím spíše si ji vybaví.
To asi nikoho nepřekvapí. Souvislost byla zjevná: lidé věnují pozornost tomu, co se jim líbí,
a pozornost vytváří vzpomínku. Z toho vzešly dvě úvahy: jak vytvořit reklamu, která se bude
lidem líbit, a jak s ní pracovat v mediální strategii, abychom ze své práce vytěžili co nejvíce?
V této době začala získávat oblibu nová teorie Antonia Damasia a Josepha LeDouxe, jež vysvětluje, proč máme emoce – aby nás na něco upozornily a ovlivnily naše rozhodování – a stala
se tématem mnoha marketingových konferencí. Stále běžnější bylo využívání skenerů mozku
pro nelékařské účely a vznikly pojmy ‚neuroekonomika‘ a ‚neuromarketing‘. Díky tomu se moje
kniha Jak zákazník vnímá reklamu těšila veliké oblibě a dostal jsem několik pozvání přednášet
na konferencích. Stal jsem se také hostujícím profesorem na Copenhagen Business School.
Ptal jsem se sebe sama: proč mám věnovat tři roky psaní další knihy? Tuto otázku jsem si
v průběhu posledních dvou let kladl několikrát.
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Část 1 O čem to vlastně mluvíme
Existuje několik důvodů pro sepsání této publikace:

 Kniha Jak zákazník vnímá reklamu hovořila o důsledcích moderních poznatků o fungování
mozku pro reklamu. Nehovoří o problému značky samotné. Brzy po vydání knihy mi bylo
jasné, že toto je její největší slabina.
 Emoce jsou pro přežití člověka důležité hlavně tím, že ho varují. Lidé si zboží dané značky
kupují jen zřídka kvůli tomu, že je značka varuje. Kupují je proto, aby změnili svůj tělesný
stav – hlad, žízeň či zimu – a navodili pocit pohody či sounáležitosti s určitou kulturou
nebo společenskou skupinou. Zboží určitých značek se kupuje proto, že lidé mají různé
osobní charakteristiky a na odlišné značky reagují různě, nebo kvůli společenskému postavení a projekci své osobnosti. Všechny tyto faktory lze obecně zahrnout pod pocity. Když
tedy chceme uvážit důsledky moderního výzkumu mozku, musíme pochopit mnohem širší
oblast než jen pouhé emoce; musíme začít chápat pocity.
 Po vydání knihy Jak zákazník vnímá reklamu založené na práci Antonia Damasia a na studiích skenování mozku se objevilo několik článků v časopisech, přednášek na konferencích
i knih, které špatně interpretovaly to, co řekl Damasio, nebo výsledky studií mozku. Damasio podobné názory odsoudil ve své druhé knize (1999), ale zdá se, že jen málo z řečníků
či autorů ji četlo. Frustrovalo mě to, a tak jsem se rozhodl napsat knihu, která by pracovníkům v oblasti marketingu a reklamy umožnila lépe posoudit, co se říká na konferencích
a v jejich firmách, když dodavatelé něco prohlašují a tvrdí přitom, že „neuromarketing nám
říká, že…“

Proč se rozhodujeme?
Může to vypadat jako velmi banální dotaz. Ale chceme-li pochopit ‚rozhodování pro značku‘,
musíme chápat ‚proces rozhodování‘ a také to, čeho se ‚proces rozhodování‘ snaží dosáhnout.
Cílem procesu rozhodování je motivovat nás něco udělat. Ono „něco“ nám má pomoci cítit
se méně špatně nebo naopak dobře. Kupujeme si značkové jídlo, abychom neměli hlad, a kupujeme hudbu určité značky, abychom se cítili dobře. Tento hédonistický pohled na to, proč lidé
dělají to, co dělají, vzbudil spoustu diskusí. Ale když pochopíme, jak funguje náš mozek, bude
nám jasné, že přesně takto se chováme.
Cílem marketingových pracovníků je nyní zajistit, aby propagovaná značka dopřávala jejich
zákazníkům příjemné pocity.

Jak se v tomto ohledu liší lidé od zvířat?
Spousta argumentů proti takovému jednoduchému poživačnému (sobeckému) pohledu na člověka vychází z námitky, že redukuje lidi na zvířata zmítaná vlastními pocity. Ale my jsme zvířata, to je mimo veškerou diskusi. Od zvířat se však lišíme tím, že máme proporcionálně největší
čelní laloky z celé zvířecí říše. Se vzrůstajícím chápáním funkcí mozku je stále jasnější, že nás
naše pocity ovlivňují méně, neboť máme velké čelní laloky, zmírňující naše pocity. Frontální
laloky nám umožňují zvažovat jednotlivé možnosti, a plánovat tak budoucnost. Ve skutečnosti
uvažujeme o mnohem širší škále možností než jen o těch, které v daný okamžik fyzicky vnímáme.
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V otázce plánování jsme mnohem lepší než ostatní zvířata. Naše plány zahrnují výhled
na výsledek našeho jednání, tedy to, jak se budeme cítit někdy v budoucnosti, pokud nyní zvolíme určitou variantu. Většina zvířat má omezenou schopnost plánovat. Některé druhy migrují
na místa, kde je lepší pastva. Některá zvířata si dokonce skladují jídlo do budoucna. Zoology udivuje, když odhalí důkazy, že zvířata používají nástroje. Ale tady to končí. Lidé plánují
mnohem dále. Pěstujeme potraviny, abychom měli co jíst za mnoho měsíců. Hledáme si práci,
abychom měli peníze, které ukládáme do finančních institucí, abychom si mohli koupit jídlo
v obchodě, do nějž jezdíme automobilem. Všechno to děláme, abychom se v určitém okamžiku
v budoucnosti cítili dobře. Toto všechno zahrnuje obchodní značky.

Jak k tomu v mozku dochází?
Kniha moderním způsobem vysvětluje, jak všechny uvedené procesy uvnitř naší hlavy fungují.
Pojďme nyní k velmi krátkému úvodnímu výkladu.
Vnímání našeho okolí (hrozby, potěšení), stav těla (hlad, únava) a stav mysli (uvolnění, nervozita) procházejí do čelních laloků prostřednictvím neuronové aktivace. Neuronová aktivace
vychází z našich zkušeností (vzpomínek). Tento průchod je ve skutečnosti jen interpretačním
procesem (tedy „co to je?“), založeným na našich předchozích zkušenostech (paměť nebo znalosti).
Vzruch postupuje limbickým systémem, což je z evolučního hlediska nejstarší součást
mozku. Prožívanou skutečnost interpretujeme částečně také podle našich pocitů ze situace.
Tato pocitová část interpretace se přidává k vyvíjející se interpretaci z velké části v limbickém
systému, takže jakmile interpretace dorazí do frontálních laloků, neobsahuje pouze informaci
o tom, co vnímáme, ale také jak se v dané situaci cítíme.
Frontální laloky mohou zvažovat různé alternativní akce. To probíhá opět pomocí neuronové aktivace. Tyto procesy se dále mohou (naprosto automaticky) posílat prostřednictvím
limbického systému zpět, takže v myšlence na alternativní akci je také obsažena složka „Jak se
cítím?“ Čelní laloky mohou nyní zahájit konkrétní reakci: odejít, běžet směrem k něčemu, něco
vzít a jít k pokladně atd. Také se mohou rozhodnout, že neuděláme nic, pokud nám právě to
umožní cítit se nejlépe.
Je to hrubě zjednodušený popis celého procesu, ale v podstatě právě o tomto kniha pojednává v části týkající se biologie mozku.

Jak kupujeme zboží určité značky?
Rozdíl mezi námi a dalšími zvířaty na planetě spočívá v tom, že žijeme ve světě, který jsme si
v průběhu tisíciletí přizpůsobili svým potřebám. To umožnila naše schopnost plánovat do budoucna a tvořit. Naučili jsme se, že budeme-li chovat dobytek, nebudeme muset lovit, a vypěstujeme-li si potraviny, nebudeme je muset hledat. Naučili jsme se vyrábět nástroje, s nimiž
můžeme lovit, chovat a pěstovat potravu. Zjistili jsme, jak si postavit příbytek. Naučili jsme se
dokonce, že někteří lidé produkují lepší potravu než jiní, a začali jsme dávat jejich potravinám
přednost (tedy preferovat jejich značku).
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Víme, že někdy v budoucnosti budeme mít hlad. A tak je nám jasné, že budeme muset zajít
do obchodu a koupit si jídlo. Víme, že ke koupi potravin potřebujeme peníze, a tedy musíme
mít práci. Pochopili jsme, že potřebujeme způsob, jak bezpečně uchovávat vydělané peníze
a jak za ně bezpečně kupovat jídlo, tudíž máme svou banku a kreditní kartu. Víme, že obchod
je daleko, a tak máme auto – a tak dál.
Ve skutečnosti vlastně plánujeme naši budoucnost, protože víme, že v určitou chvíli dostaneme hlad. Plánováním předcházíme pocitu hladu. Víme také, že se někdy budeme nudit,
a proto si plánujeme koupi počítačové hry – což předpokládá, že si pořídíme počítač. Chápeme,
že potřebujeme relaxovat, a tak si kupujeme CD. Víme, že potřebujeme společnost, snažíme se
tedy udržet si přátele.
Jak víme, že se toto všechno bude dít? Z velké části proto, že se nám to již v minulosti stalo
nebo protože předpokládáme, že k tomu dojde v budoucnosti – můžeme kupříkladu „očekávat“, že se oženíme, že budeme mít děti a podobně. Máme vzpomínky na tyto situace a pamatujeme si, co jsme dělali, abychom špatné pocity v dané situaci proměnili na lepší.
Tento proces, který jsme si zde velmi zjednodušeně popsali, stojí v základech mnoha teorií
marketingu a reklamy. Vychází z něj model Rossitera a Percyho. Je na něm založen styl reklamy
problém-řešení. Ale využívají jej nejen tyto dva konkrétní příklady, ale celá marketingová sféra.
Jistě, existují filozofické názory, které proti výše popsanému pohledu na naše chování vznášejí námitku, že nevysvětluje veškeré naše chování. Objevují se otázky týkající se problematiky
odloženého potěšení, soucitu a některých známých sporných typů chování, když se například
polijete benzínem a zapálíte na protest proti určitému chování vlády. Problém soucitu vyřešili neurovědci nálezem tzv. ‚neuronu soucitu (zrcadlového neuronu)‘. Ve všech případech lze
rozhodnutí k určitému jednání, které se nám zdá úchylné a nenormální, vysvětlit tak, že osoba
dopouštějící se tohoto činu očekává, že se díky němu bude cítit lépe.
Z pohledu marketingu by analogii představovalo ukládání peněz nebo pojištění. Očekáváme, že se budeme cítit lépe, než když peníze ihned utratíme.

Marketingová praxe
Lidé pomocí nakupování věcí plánují uspokojit své potřeby v budoucnosti nebo nakupují
impulzivně, pro okamžitou spotřebu. I při impulzivním nákupu, kdy zboží spotřebováváme
bezprostředně poté, dochází ke spotřebě až po nákupu, tedy v budoucnosti. Ve výsledku lidé
kupují určitou značku kvůli víře, že jim daná značka ihned či v budoucnosti přinese lepší pocit.
Ukážeme si zajímavou věc – i když lidé očekávají, že jim značka přinese příjemné pocity v budoucnosti, lepší pocit jim přináší již samotný nákup.
Výběr značky v určité chvíli vychází z interpretace ve frontálních lalocích. Interpretace nehovoří jen o aktuálním prostředí, ale vysvětluje také myšlenky (vypadá to tedy, jako by existoval
obvod „co když“, který mozku umožňuje vyhodnotit, jak se budeme cítit, když něco uděláme).
V tuto chvíli to asi vypadá zmateně, ale až dočtete zbytek knihy, budou vám souvislosti jasné.
Interpretace značky znamená to, jak ji vnímáme. Říkám tomu ‚soma značky‘, podle pojmu
‚soma‘ od Antonia Damasia, který popisuje citovou složku interpretace toho, co vidíme, slyšíme nebo cítíme. Cílem marketingového specialisty je ovlivnit toto soma značky. Soma značky
vychází ze vzpomínek (nebo znalostí či zkušeností) a z neurologického pohledu jde o chemický
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stav synapsí mezi neurony. Úkolem marketingového pracovníka je zajistit, že soma dané značky bude pozitivní, či přinejmenším pozitivnější než soma konkurenčních značek. Toto je hlavní
poznatek, který chci ve své knize marketingovým pracovníkům předat.

O čem tedy pojednává tato kniha?
Většina výše zmíněných faktů vysvětluje, že vnímání značky neobnáší pouze značku samotnou,
ale také proces rozhodování a dokonce i spoje mezi neurony v lidském mozku, a že to má původ v evoluci.
Pojem ‚neuromarketing‘ má mnoho výkladů a hodně se o něm mluví. Tato kniha hovoří
o neuromarketingu, který se těší zájmu vědců i marketingových pracovníků, konstruktivně
a (doufám) bez touhy po senzaci.
Joseph LeDoux a Antonio Damasio dali marketingovým specialistům dva velmi významné
poznatky. LeDoux vysvětlil, jak emoce ovlivňují naši pozornost. Biologie nám tak ukázala, jak
funguje obliba reklamy. Postavila projekt ARF Copy Validation do nového světla a vedla k lepšímu pochopení měření emocí v marketingu. Damasiovy teorie somatu značky lépe vysvětlují,
jak city ovlivňují naše rozhodování (včetně rozhodování pro určitou značku).
To neznamená, že marketingové experimenty se skenováním mozku jsou k ničemu. V současnosti se musíme ještě mnoho učit o funkci mozku a každý experiment našim znalostem pomáhá – ať už je výsledek pozitivní či negativní. Publikace těchto experimentů je v zájmu všech,
neboť umožňuje srovnávání výsledků různých studií, což je základem solidní vědecké práce.
Domnívám se, že v tuto chvíli nám poznatky ohledně biologické funkce mozku pomáhají především pochopit základy již existujících marketingových teorií, dodávají nám důvěru
v naši činnost a umožňují se rozhodnout, které marketingové teorie jsou horší. Myslím si také,
že marketingové teorie, a především empirické databáze, mohou více prospět neurovědě než
neurověda jim. Máme databáze rozhodnutí, jež lidé činí na základě určitých marketingových
aktivit či v závislosti na rozpoložení. Neurovědecké experimenty by měly z těchto poznatků
vycházet.
Mezi dobré příklady těchto znalostí patří:
Baars a Ramsoy (2007) dokládají vztah mezi dovednostmi řidičů taxislužby a rozvojem hipokampu (viz kapitola 17). Hovoří o tom, jak změny v mozkových strukturách vedou k dovednostem a jak aktivita patrně vede ke změnám v mozkových strukturách. Velmi dobrou
otázkou je, zdali to platí i pro preference značky.
Experiment Reada Montaguea pro Pepsi (viz diskuse v kapitole 22) představuje skvělou
ukázku toho, jak marketingové teorie vedou k neuromarketingovému experimentu a jak
umožňují interpretaci výsledků neuromarketingového experimentu.
V kapitole 5 hovořím o segmentaci trhu a chci především ukázat, že v různých segmentech
trhu lze očekávat odlišné mozkové reakce na stejné podněty (značky). Prosté zprůměrování
naměřených hodnot při skenování mozku náhodného vzorku lidí může vést k nepoužitelným výsledkům. V této oblasti by se měly experimenty se skenováním mozku řídit marketingovou vědou a výsledky segmentace.
Kromě výše zmíněného ukazují studie segmentace často demografické rozdíly mezi jednotlivými segmenty. Pokus Baarse a Ramsoye s řidiči taxislužby vede k úvahám o vlivu věku
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na mozkové struktury. Mohou být demografické vztahy jako proměnná segmentace výsledkem vlivu věku na mozek? Studie segmentace často zahrnují do svých faktorů hodnocení
osobnosti. Asi nepochybujeme o tom, že rozdíly v osobnosti jsou výsledkem odlišné struktury mozku. Mohou marketingoví odborníci poskytnout mozkovým specialistům dostatečné empirické podklady o segmentaci, na nichž by vědci mohli založit své experimenty?
Na všech trzích existuje segment citlivý na cenu. Jde o neurologicky podmíněnou skutečnost? Stejně tak existují segmenty, kde panuje loajalita ke značce. Je to důsledkem odlišného
fungování mozku? Je-li tomu tak, co může marketingový pracovník udělat, aby zvýšil loajalitu ke značce? Stěží můžeme očekávat, že výsledkem podobných experimentů bude něco
jiného než prosté zjištění: dělejte dobrý marketing. Ale přinejmenším budeme mít pro ně
dobré neurovědecké základy.
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